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The Referee 

Digitale nieuwsbrief van Scheidsrechtersvereniging Arnhem & 
Omstreken  

Oktober 2012 -  jaargang 4 nr 4 
The Referee is de digitale nieuwsbrief van Scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken. The Referee 
wordt periodiek (ca 6 x jaarlijks) uitgebracht  en toegezonden aan alle leden van onze vereniging, collega-
COVS-verenigingen in regio Oost, aan de KNVB regio Oost, officials, relaties, donateurs en andere 
belangstellenden. Digitale oplage: 150. Printoplage: 30. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud. 
Reacties kunnen naar Ruud Roelevink (referee@covsarnhem.nl) De inhoud mag worden gebruikt mits de 
bron wordt vermeld. 

 
 

Citaat  van de maand  (Mario van den Ende)  

" De beste scheidrechter heeft goede ogen en slechte oren." 

 Opm. Weet je zelf een leuk of opvallend citaat, mail dat naar de redactie en we plaatsen het.  

 
 

Verenigingsavond SV A&O  

 

Woensdagavond 24 oktober was Kees van 

Wonderen spreker op de Verenigingsavond 

voor leden, donateurs en hun introducees van 

onze Scheidsrechtersvereniging Arnhem & 

Omstreken. De aanwezigen waren 

nieuwsgierig naar wat Kees had te vertellen 

over zijn levensloop als voetballer en zijn 

ontwikkelingen tijdens zijn professionele 

carrière en wat hij uiteindelijk heeft bereikt. 

Bovendien was men benieuwd naar hoe hij in 

die tijd de (houding van de) scheidsrechter 

beleefde. Kees begon zijn voordracht met een 

voorval dat vele tongen toen sterk heeft 

beroerd. Tijdens een wedstrijd van FC Twente 

liet de trainer zich zeer negatief over de 

scheidsrechter uit. De pers sprak hier schande 

van. Hier is binnen de club veel over gesproken, met o.a. als resultaat dat de trainer en de andere 

trainers van de FC het anders gingen doen. Ze hebben immers een voorbeeldfunctie! Vanaf dat moment 

richtte men zich op het team en niet meer op de scheidsrechter. De energie die hierin gaat zitten, 

besteden ze liever aan het verbeteren van het elftal. De sfeer was door Kees neergezet, ook zijn kijk naar 

de scheidsrechter. 

mailto:referee@covsarnhem.nl
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Kees vertelde dat hij al heel jong zeker wist dat hij profvoetballer wilde worden. Kees was technisch een 

zeer begaafde voetballer en een laatbloeier. Toen hij Louis van Gaal sprak en vroeg hoe hij verder kon 

komen, antwoordde Louis “jij kunt het profvoetballen wel vergeten, je bent al te oud”. Toch lukte het 

Kees, hij was toen al 22 jaar. Na vv Bennekom ging hij naar NEC. Daarna volgden enkele jaren NAC Breda, 

dat hij na enkele jaren verruilde voor Feyenoord, wat ook zijn laatste vereniging als profvoetballer, hij 

was inmiddels 34 jaar en kende veel blessureleed, is geworden. Na zijn loopbaan als profvoetballer 

behaalde hij zijn trainersdiploma’s en ging bij FC Twente aan de slag. Tegenwoordig is hij als oud-

profvoetballer, ook toegevoegd aan een van de beloften teams van de KNVB. Een hele leuke job, zo met 

jonge mensen te werken, vertelde Kees. Later heeft hij Louis van Gaal nog eens gesproken. Die heeft 

sportief tegen Kees gezegd dat hij zijn eerdere uitspraak duidelijk gelogenstraft heeft. 
 

Kees heeft in het kader van ‘attitude’ voor een sportman, en zeker ook voor scheidsrechters, nog 10 

regels om voor zichzelf een winnende houding te 

realiseren: 

1. weet waarom 

2. vind een manier 

3. neem verantwoording 

4. geloof in jezelf 

5. ken jezelf 

6. toon zelfdiscipline 

7. wees optimistisch 

8. leer om te gaan met teleurstellingen 

9. geniet van de druk 

10. denk aan het teambelang In ons geval; het eigen belang! 
 

Als laatste liet Kees in zijn presentatie zien wat volgens hem de eisen moeten zijn om een goede 

scheidsrechter te worden: 

 natuurlijke aanleg  

 communicatief vaardig  

 vooral (heel) duidelijk zijn, niet met name 

aardig gevonden willen worden, maar wel 

empathie uitstralen. 

Kees: “Scheidsrechters verdienen veel respect. Het is 

voor spelers en begeleiders niet altijd eenvoudig dit op 

te brengen”. 

In de pauze bood het bestuur een ieder een 

consumptie aan en konden belangstellenden van de nieuwe wijze van communiceren binnen de SVA&O 

kennisnemen. Zij lieten zich uitgebreid informeren over de vernieuwde website (www.covsarnhem.nl), 

ons verenigingsblad The Referee en de Nieuwsbrief. Bas van Iersel ‘deed’ onze website en Ruud 

Roelevink de The Referee en Nieuwsbrief. 

http://www.covsarnhem.nl/
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Na de ‘break’ ging Kees in op vragen van de aanwezigen. Ook hier toonde hij veel waardering voor de 

scheidsrechter maar was ook heel kritisch (gelukkig). De aanwezigen herkenden veel in wat hij zei. Alle 

vraagstellers kregen een duidelijk beantwoord. Ruud Roelevink trad op als gespreksleider en zorgde er 

voor dat er geen langdurige discussies optraden (scheidsrechters kunnen nogal breedvoerig en 

hardnekkig zijn als zij hun standpunt verdedigen!). 

Kees eindigde zijn bijdrage aan de avond met een passend statement: 

“Winners make plans, losers have excuses” (“Winnaars 

maken plannen, verliezers hebben excuses”).  

Kees werd hartelijk bedankt voor wat hij over zijn 

loopbaan vertelde en zijn mening op de verschilde 

vragen. Uit handen van onze vicevoorzitter Jan van 

Reemst kreeg hij een passende blijk van waardering 

hiervoor. 

De avond werd besloten met een drankje aan de bar 

van de voetbalvereniging Fortissimo, waar een ieder 

nog kon napraten en/of naar de televisie kijken waarop 

een Europacupwedstrijd werd uitgezonden.  

 
 
 
 

Interview (door Nico Kooij) 
 

Naam: Hans Achterberg 

Geboortedatum: 30 april 1959 (voelt niet zo!) 

woont: in Arnhem in de prachtige wijk De Paasberg 

privé situatie: getrouwd en een dochter 

  

Werkzaam bij/als: leraar economie bij Rijn IJssel 

Ondernemerschap in het prachtige gebouw op 

Presikhaaf. Hiervoor ook met heel veel plezier gewerkt op de 

Lagere Detailhandelsschool (Handelsschool Arnhem) en 

Montessori College Arnhem. 

  

Sport-voetbalverleden: Rheden, VVO, Rheden, 1 jaar contract 

bij Vitesse (gespeeld in toenmalige C-elftal, nu Beloften) en daarna tot mijn 28e weer bij VVO in het 

eerste elftal. Daarnaast ook jaren gesquasht, getennist en hardgelopen. Met tennis en Squashen ben ik 

gestopt.  

  

Is gaan fluiten sinds: april 2012. Ik heb eerst de scheidsrechter cursus gedaan in het clubhuis van de 

voetbalvereniging Rheden en gekozen voor KNVB-scheidsrechter omdat ik geen lid ben van een club. Ik 
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vind het juist leuk om bij allerlei verschillende verenigingen te komen. Je ontmoet dan veel mensen en 

leert de verenigingen een beetje kennen. Wat ik ook leuk vind is dat ik dan ook regelmatig bekenden van 

vroeger tegenkom.  

 

Fluit nu: Jeugd Startersgroep. Ik moest kiezen en had eigenlijk aangegeven dat ze me overal voor konden 

inzetten, maar dat mocht natuurlijk niet. Vandaar mijn keuze: jeugd en op zaterdag. Het bevalt me goed, 

maar ik vermoed dat ik toch ook wel senioren ga fluiten. Reden om te gaan fluiten: Ik droomde teveel 

over voetbal. Zit blijkbaar zo diep in me dat ik er wat mee moest doen. Daarnaast wil ik mijn conditie 

goed op peil houden in combinatie met een leuk spelletje en dan is 1 + 1 natuurlijk 3. Bovendien is er 

altijd een tekort aan scheidsrechters en ik vind dat we allemaal ook een maatschappelijke verplichting 

hebben. Het maakt niet uit op welk gebied je dan een bijdrage levert als je maar iets doet! 

  

Ambities hierin: Ik fluit nu veel A1, B1 en C1 elftallen eerste en tweede klasse. Betaald voetbal zit er niet 

meer in, maar heb wel de ambitie om jeugdelftallen te fluiten die op een hoger niveau spelen.  

  

Leukste ervaring tot nu toe: Tijdens mijn eerste wedstrijd verliep alles goed tot en met het eindsignaal. 

Na afloop begonnen er twee te vechten en in no-time waren er een aantal aan het trekken, duwen en 

slaan. Hele bijzondere ervaring. Gelukkig was mijn begeleider snel bij mij op het veld en heeft me geleerd 

afstand te bewaren en goed te observeren. Daarna in mijn kleedkamer twee spelers laten komen en de 

rode kaart gegeven. Zo zie je maar dat een goede begeleiding toch zeker nodig is in het begin. Op 

zondagochtend 2,5 uur bezig geweest met mijn eerste rapportage. Moest alles uitzoeken en dat was 

natuurlijk minder leuk. Daarna gelukkig niet meer zulke fratsen meegemaakt want ik zit er niet op te 

wachten om iedere zondagochtend rapporten te schrijven.  

  

Verdere hobby's: Ik loop graag 2 of 3 keer per week ruim een half uur hard. Een rondje door de bossen 

en rond Rozendaal; geeft me een hele goede basisconditie voor het scheidsrechters leven en een goed, 

gezond gevoel. Daarnaast wandel ik graag, fiets veel, lees graag en geniet ook volop van terrasjes in de 

stad, cappuccino en appelgebak met slagroom. Ook ben ik een beetje actief met hand- en spandiensten 

voor de Partij van de Arbeid in Arnhem. 

  

Traint in Velp en wat vindt hij hiervan? Ik train 1 keer in de week op donderdagavond met de 

scheidsrechters groep in Velp op het terrein van de korfbalvereniging SIOS. In principe staat hiervoor een 

kruis in mijn agenda. Ik vind het leuk om op deze manier collega-scheidsrechters te leren kennen en te 

trainen op wat specifieke scheidsrechtersloopsituaties. Ik vind dat Nico Kooij en Herman Bronkhorst de 

training op een leuke manier verzorgen. Er trainen jongens van 17 mee en oudere jongeren van 72 en 

iedereen kan het voor zichzelf zo moeilijk maken als hij wil. Ik ben er wel achter gekomen dat ik niet 

meer mee moet willen sprinten met de jonge jongens hoewel mijn hersenen nog steeds denken dat dat 

wel kan (maar het lichaam gelukkig protesteert!).  
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Van de redactie 
We hebben, weer, een blad vol informatie. We kunnen dat alleen volhouden als u ons blijft 
voorzien van informatie. Tot nu toe gaat dit prima. Houden zo. Als laatste: privacy. Wij als 
redactie (en als bestuur) verstrekken niet uw e-mailadressen aan derden. Het clubblad wordt 
BCC gemaild, dus de e-mailadressen zijn NIET zichtbaar. 
Volgende editie (dit voor u om kopij in te leveren): 15 december 2012 
 

 
 

 
Van de bestuurstafel 
 

Binnen het bestuur is de afspraak gemaakt dat wij onderwerpen die 
besproken zijn in het bestuur gaan publiceren in The Referee. In deze 
editie zal dit gaan over de bestuursvergaderingen van augustus en 
september. 
Naam vereniging 
Allereerst de naam van onze vereniging. Piet de Groot vroeg zich af op 
welke wijze de naam van onze vereniging naar buiten toe en volgens de 
Statuten moest zijn. Er is sprake van het gebruik van twee namen: SV Arnhem en omstreken en SV 
Arnhem & omstreken. Na bestudering van de Statuten is gebleken dat de officiële naam van de 
vereniging Scheidsrechtersvereniging Arnhem & omstreken moet zijn. Vanaf heden gaan we deze naam 
dan ook gebruiken. 
Beleidsplan 2012 – 2015 
Piet de Groot heeft binnen het bestuur een voorstel gedaan voor het beleid van onze vereniging in de 
komende jaren. Dit voorstel, welke al middels nieuwsbrieven naar de leden is gegaan, zal in de 
ledenvergadering ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. In afwachting daarvan verschijnen 
er nu nieuwsbrieven waarin dit “Attitude project” aan de leden kenbaar wordt gemaakt. 
De nieuwsbrieven worden via de mail verzonden en geplaatst op het ledendeel van onze website. Door 
nu al te communiceren naar de leden hopen wij dat, na goedkeuring van de ledenvergadering, het 
project een vast onderdeel gaat worden van onze vereniging en dat wij ons samen sterk maken voor het 
scheidsrechteren in onze regio’s. 
Jubileumavond 
Op 13 februari 2013 is de jubileumavond van onze vereniging. De voorbereiding verloopt  voorspoedig en 
het ziet er naar uit dat het een mooie avond gaat worden met en voor onze leden. 
Website 
Dit onderwerp staat als een vast agendapunt op onze agenda.  Het valt ons op dat de website een vast 
punt gaat worden binnen de vereniging. Vele keren zijn er naast leden ook gasten te vinden op de site. 
De onderwerpen die wij alleen met de leden willen delen staan sinds kort op een gescheiden ledendeel. 
Ook is er een koppeling met social media, zoals facebook. Een compliment naar de makers/ 
ondersteuners van de site is op zijn plaats. 
Naast de hierboven genoemde onderwerpen zijn er veel algemene dingen besproken tijdens de 
vergadering. Dit zijn bestuursvergaderingen binnen de regio met de KNVB of binnen de COVS. Ook wordt 
er gesproken over zieke of geblesseerde leden, waar een bezoek is geweest of nog moet worden 
gebracht.  
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80 jaar SV Arnhem & Omstreken 
 

Ter voorbereiding van de viering van het 80-jarig jubileum van de Scheidsrechtersvereniging Arnhem & 
Omstreken is een jubileumcommissie benoemd. 
Deze commissie bestaat uit: 
Nico Kooij, voorzitter; 
Jan van Reemst, namens het bestuur; 
Niels Uffing; 
 
Het jubileum zal op 13 februari 2013 worden gevierd bij de 
voetbalvereniging S.M.L. te Arnhem. De avond zal opgeluisterd worden door Drive In Discotheek 
"Comeback" met als DJ Dick van Silfhout ook bekend van RTV Arnhem. Medio oktober zullen de 
uitnodigingen worden verzonden. 
 

 
 

Spelregelontmoeting 
 

Scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken organiseert voor haar leden 
een  
Wanneer: Maandag 10 december 2012 
Waar:              ESA (Sportpark Rijkerswoerd, De Pas 44 Arnhem) 
Tijd              19.30 – 20.30 uur (incl. pauze) 
Vorm:               Interactief met forum en discussieleider 
De zaal is open vanaf 19.00 voor koffie/thee en met elkaar (opnieuw) kennismaken 
U krijgt 30 vragen over de spelregels aangereikt. Deze vragen worden ondersteund met videobeelden. In 
samenspraak wordt over de spelregelsituatie met elkaar gesproken en komen we tot een eindconclusie. 
Een deskundig forum, bestaande uit twee leden van ons befaamde spelregelteam ondersteunen ons met 
hun extra kennis van de “Spelregels Veldvoetbal”. De discussieleider zorgt ervoor dat iedereen aan bod 
komt. 
 
In de pauze is voor iedereen een consumptie beschikbaar en er kan kennisgenomen worden van de 
laatste ontwikkelingen binnen onze vereniging. 
Aanmelden is niet nodig. We stellen het wel op prijs. Graag per e-mail: 
spelregelontmoeting@covsarnhem.nl  of telefonisch: 06 10147978. 

 
 

 

De gekrompen fruitmand 
 
Op zondag 7 oktober floot ons mede redactielid de wedstrijd DSZ 1 
(Boven Leeuwen) tegen WVW 1 (Weurt). Het was de dag van de 
scheidsrechter. Alle scheidsrechters die bij DSZ floten kregen een 
fruitmand die goed gevuld was. Nico kreeg aanvankelijk een goed 
gevulde mand maar na de wedstrijd was de fruitmand toch wel erg 
gekrompen. Het  is nog steeds niet duidelijk wat die krimping heeft 
veroorzaakt. Er zijn een aantal redenen te noemen, hoewel het speculeren blijft natuurlijk. 
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-Anderen hebben de fruitmand ‘geplunderd’ 
-Nico floot als een druif volgens de niet neutrale uitdelers 
van de fruitmand 
-Nico ziet er zo gezond uit dat er wel wat minder in de 
fruitmand kon 
-Een collega scheidsrechter had hem harder nodig. 
-Ook fruitmanden krimpen in de kookwas 
Wie het weet mag het zeggen, Nico zelf noemt het wel 
humor. 
 
 

 

 
 
 
 

 

Regiobijeenkomsten 
 

Als scheidsrechter bezoek je de regiobijeenkomst. Er worden 
interessante wetenswaardigheden verteld, je krijgt deskundige 
instructie en…….. er is af toe wat te vieren. Deze keer werden op 3 
september tijdens de bijeenkomst van regio 3 drie jubilarissen van 
onze vereniging gehuldigd. De namen: Piet de Groot, Gerard 
Mulhuijzen en Reinie Vonk. Zij ontvingen naast een zilveren speld ook nog een diploma.  
Namens de redactie: proficiat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zet alvast in je agenda 
13 februari 2013 (bij SML Arnhem) 

We bestaan 80 jaar in februari 
2013 
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Trainingen  

In Arnhem stopt Herman Bronkhorst aan het einde van het 
seizoen. Herman en Gerrit van der Loo hebben in 2008 de 
trainingsgroep in Velp overgenomen en in korte tijd 
uitgebreid en verjongd (later met hulp van Nico Kooij) en 
daarbij de SVA&O zowel intern als extern bekend gemaakt bij 
de voetbalwereld. Later kwam de succesformule Headset-
coaching, zowel regionaal als nationaal.(en zelfs een beetje 
Internationaal) Dit alles met uiteraard de niet weg te denken 
financiële steun van de Stichting Cranevelt die ervoor 
gezorgd heeft dat wij alle plannen die wij hadden ten uitvoer hebben kunnen brengenen, chapeau 
voor deze groep mensen. Nico Kooij neemt het stokje/fluitje over. Nico succes en Herman: bedankt 
In Ede heeft de groep ‘last’ van het groeiend aantal jeugdleden van Fortissimo. Er is pas plaats om 
20.30. We hopen dat dit ongemak –vooral de clubavond leidt hieronder- snel verholpen is met de 
bouw van nieuwe kleedruimtes 
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Nieuwe emailadressen 

 
Dankzij onze webmaster hebben we meer transparante emailadressen. 
Martin Bernhard voorzitter@covsarnhem.nl 

Piet de Groot spelregels@covsarnhem.nl 

Rijk Middelman penningmeester@covsarnhem.nl 

Vacature secretaris@covsarnhem.nl 

Jerry Plate jerryplate@covsarnhem.nl 

Jan van Reemst vicevoorziiter@covsarnhem.nl 

Ruud Roelevink referee@covsarnhem.nl 

Bas van Iersel webmaster@covsarnhem.nl 

 

 

  

WWW.SCHEIDSRECHTERSKLEDING.NL 
INTERNETSPORTWINKEL 

WIJ LEVEREN SCHEIDSRECHTERSKLEDING VAN  

SALLER - ROLINI – B+D – CAWILA – FINALE  

ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF  BTW EN VERZENDKOSTEN 

LET OP ONZE PAKKET AANBIEDINGEN    SHIRT- BROEK EN KOUSEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:voorzitter@covsarnhem.nl
mailto:spelregels@covsarnhem.nl
mailto:penningmeester@covsarnhem.nl
mailto:jerryplate@covsarnhem.nl
mailto:vicevoorziiter@covsarnhem.nl
mailto:referee@covsarnhem.nl
mailto:webmaster@covsarnhem.nl
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Nieuwsbrieven 2012/2013 
 

Het bestuur van onze Scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken (SV A&O) heeft voorjaar 2012 
een inventarisatie gehouden naar wat er binnen onze vereniging gebeurt. Ook is gekeken of er mogelijk 
het een en ander blijft liggen. Dit onderzoek is samengebracht en heeft geleid tot het ‘Attitude-project’. 
Hierin staat alles beschreven wat wij nu doen en wat we de komende tijd zouden kunnen gaan doen. 
Op 8 augustus 2012 heeft het bestuur in haar bestuursvergadering besloten dit project te gaan 
uitvoeren. Het moet leiden tot een voorstel voor de Algemene Ledenvergadering die op maandag 25 
maart 2013 wordt gehouden. Het besluit bevat een aantal deelbesluiten.  
Het eerste deelbesluit houdt in dat alle bestaande activiteiten een voor een onder de loep worden 
genomen om te bezien of we er een kwalitatieve verbetering in kunnen aanbrengen dat past in deze 
tijd.  
Een ander deelbesluit is de organisatie van een Verenigingsavond. Deze is inmiddels gehouden op 
woensdag 24 oktober. We mochten vele leden en introducés verwelkomen. De Bekende Nederlander 
Kees van Wonderen heeft op een onderhoudende en prettige manier ons over zijn loopbaan verteld. 
Ook ging hij in op onze vraag hoe hij vroeger de houding van de scheidsrechter heeft ervaren en hoe hij 
dat tegenwoordig beleefd. In The Referee kunt u er over lezen. 
 
In een serie van tien artikelen wordt u als lid of donateurs bekend en vertrouwd gemaakt met het 
project. Elk artikel wordt met een Nieuwsbrief naar u toegestuurd. Doel is de leden mogelijkheden te 
bieden om aan hun persoonlijke ontwikkeling (verder) te werken en/of bij te dragen aan de 
persoonlijke ontwikkeling van anderen, door ‘kennis en ervaring te delen’. Dat laatste kan dan weer een 
persoonlijke ontwikkeling betekenen. En voor alles geldt dat er (meer) vreugde beleefd gaat worden 
aan het lidmaatschap van de SVA&O. 
 
De eerste twee Nieuwsbrieven heeft u ontvangen. De derde verschijnt binnenkort. 
 
Namens het bestuur. 
 
Piet de Groot 
(coördinator activiteiten SV A&O) 
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Noteer vast in de agenda: 
Jarigen  
November 
06-11    Ben Pattynama 
08-11    Wendel de Wit 
14-11    Dirk Bos 
16-11    Johan Soetowidjojo 
20-11    Hendrik Drenth 
28-11    Imad Benali 
29-11    Stefanus Sabander 
30-11    Gert van Ginkel 
 
December 
03-12    Niels Uffing 
03-12    Paul Reybroek. 
06-12    Hans van den Broek 
06-12    Peter Hoving 
07-12    Frank Toet 
10-12    Jeremy Lensink 
15-12    Nico Kooij 

 

23-12    Chris Keyman 
25-12    Jerry Plate 
26-12    Bertus Kersten 
21-12    Mehmet Ak 
31-12    Rijk Middelman 
31-12    Ambroise Uwiragiye 
  

Nieuwe leden        welkom!!!!!!!!!!!!! 
 

 
Zet in de agenda 
10 december   Spelregelavond 
16 november Halve finale Spelregelteam district Oost 
12 december Spelregelontmoeting (zie elders in dit 
blad) 
5 januari Zaalvoetbaltoernooi in Elburg 
12 januari Nieuwjaarsreceptie Bowlingcentrum 
Schelmse brug Arnhem (vanaf 18.30 uur) 
13 Febr. Jubileum  (Arnhem, vv SML) 
 

 
 
 
 

Leuke links 
Bijgaand een aantal links. Let wel, het internet is af toe een chaos, leuke links kunnen oude links worden. De 
redactie is uiteraard niet verantwoordelijk voor de inhoud van welke link dan ook. 
 
 
http://www.covsarnhem.nl   
http://www.b9.nl/voetbal/scheidsrechters.htm 

http://www.scheidsrechtersveenendaal.nl/beta/ 

www.ArnhemSports.nl 
http://www.voetbal.nl/restyle-landing  
http://scheidsrechters.voetbal.nl/node/9775 
http://scheidsrechters.voetbal.nl/ 
http://www.wwwvoetbal.nl/spelregels 
http://www.knvb.nl/ 
www.DutchReferee.com 
 
 

 
 

http://www.covsarnhem.nl/
http://www.b9.nl/voetbal/scheidsrechters.htm
http://www.scheidsrechtersveenendaal.nl/beta/
http://www.arnhemsports.nl/
http://www.voetbal.nl/restyle-landing
http://scheidsrechters.voetbal.nl/node/9775
http://scheidsrechters.voetbal.nl/
http://www.wwwvoetbal.nl/spelregels
http://www.knvb.nl/
http://www.dutchreferee.com/
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Communicatie 
De website van onze vereniging is volop actief. Als je naar www.covsarnhem.nl surft kom je op de website. 
Vee wetenswaardigheden en zaken zijn daar online te lezen. De webmasters (beheerders) zijn: 
Bas van Iersel webmaster@covsarnhem.nl en 
Raycko van Hummelen rayckovanhummel@gmail.com  
Vereniging nieuws leest u in de Referee, ons clubblad. (eindredactie Ruud Roelevink) 
De nieuwsbrief (project Attitude) staat onder verantwoording van Piet de Groot. 
Aan Sociale media wordt nog gewerkt. 
 

 
 

 

Dank dank dank 
 
Ons lid van verdienste en trainer-coach van het spelregelteam én inzender 
van weer 6 leuke spelregelvragen voor de Referee, Ton Boks,  werd onlangs 
getroffen door een hersenbloeding. Hij is gelukkig weer thuis en enthousiast 
op weg terug. Ton wil via ons clubblad het volgende melden: 
 

Bedankt voor de kaarten en fruitmanden en interesse die 
ik tijdens mijn ziekte heb mogen ontvangen. Het gaat goed en 
hoop binnenkort weer aan de gewone dingen mee te doen. 
 
Groeten 
A J Boks  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.covsarnhem.nl/
mailto:webmaster@covsarnhem.nl
mailto:rayckovanhummel@gmail.com
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Wie moet je hebben? 

 
Bestuur  
Martin Bernhard > voorzitter en tevens meldpunt Fair Play  
Leenherenstraat 5  - 6585 VA Mook  - (024) 3886368  voorzitter@covsarnhem.nl  
Het secretariaat wordt tijdelijk waargenomen door de penningmeester. Het e-mail adres blijft 
secretaris@covsarnhem.nl 
Rijk Middelman > penningmeester (gironr van onze vereniging: 964660.) 
Breehoven 95 – 6721 SE Bennekom – (0318) 413282 - penningmeester@covsarnhem.nll 
Jan van Reemst > vice-voorzitter / bestuurslid werving en behoud 
Spinakker 17 – 6721 ZD Bennekom – (0318) 417497 vicevoorzitter@covsarnhem.nl 
Piet de Groot > Coördinator activiteiten SVA&O 
Vleermuislaan 24 – 6741 AZ Lunteren – (0318) 485579 – spelregels@covsarnhem.nl 
Jerry Plate > ambulant 
Dorpsstraat 215 – 6741 AH Lunteren – (318) 485303 – jerryplate@covsarnhem.nl 

 
Looptrainers 
Ede  > looptrainer Rijk Middelman   (0318) 413282 - r.middelman@hetnet.nl 
Vervanger Ben Pattynama (0318) 637947 – bpattynama@hotmail.com 
terrein ksv Fortissimo, Bennekomseweg in Ede. Elke dinsdag van 19.30 – 20.30u.   
Clubavond op elke 2e dinsdag van de maand na afloop van de training 
Arnhem/Velp > looptrainers Nico Kooij, 06 36 171370  , Herman Bronkhorst, 0316-267414     
terrein SIOS 66, Rietganssingel 117 Velp. Elke donderdag van 19.30-20.30u. 

 
Redactie 
Hans  van den Broek 
 (0318) – 616193 -   jl.vandenbroek@hetnet.nl 
Jan van Reemst  
(0318) 417497 – j.reemst8@upcmail.nl 
Ruud Roelevink (samenstelling en eindredacteur) 
(0318) 636510 -  referee@covsarnhem.nl 
Nico Kooij   
06 36 171370 – ngkooij@hotmail.com 

Wim van der Niet (ontwerp nieuwsbrief) 

 
Adverteren in deze Nieuwsbrief 
Ondernemers die onze vereniging willen sponsoren zijn van harte welkom. Tarieven: ¼ pagina 
(170 br x 60 h mm) € 10 per plaatsing, een ½ pagina (170 br x 120 h mm)  € 20 per plaatsing. 
Minimaal 5 plaatsingen per jaar. Meer weten? Bel Hans van den Broek (0318) 616193 
jl.vandenbroek@hetnet.nl 

 
Meldpunt molestaties Regio 3 en 4  
Theo Wijlemans  theowijlemans@chello.nl   06 53 685 692 
 
 

mailto:secretaris@covsarnhem.nl
mailto:r.middelman@hetnet.nl
mailto:spelregels@covsarnhem.nl
mailto:r.middelman@hetnet.nl
mailto:jl.vandenbroek@hetnet.nl
mailto:j.reemst8@upcmail.nl
mailto:jl.vandenbroek@hetnet.nl
mailto:wijlemans@chello.nl
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Spelregels 
Antwoorden binnen 3 weken na de uitgifte van het blad mailen of sturen naar Ton Boks, Nachtegaallaan 27  
6713 BW Ede of e-mail: a.boks@upcmail.nl 
 
1: Uit welke spelhervatting kan niet rechtstreeks gedoelpunt worden? 
a)Een aftrap na geldig doelpunt 
b)Een hoekschop. 
c)Een vrije schop na buitenspel 
d)Een doelschop. 
 
2. Twee tegenstanders raken met elkaar in gevecht buiten de lijnen van het speelveld. De scheidsrechter 
nderbreekt het spel. Hoe moet de scheidsrechter handelen? 
a) De spelers worden van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart en het spel wordt hervat 
met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal zich bevond, toen de scheidsrechter onderbrak. 
b) De spelers worden weggezonden door het tonen van de rode kaart en het spel wordt hervat met een 
indirecte vrije schop voor de verdedigende partij. 
c) De spelers ontvangen een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en het spel wordt hervat met een 
scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal zich bevond, toen hij onderbrak. 
d) De spelers ontvangen een waarschuwing door het tonen van de gele kaart, het spel wordt hervat met een 
indirecte vrije schop voor de verdedigende partij. 
 
3.  Van hoeveel wisselspelers mag in een competitiewedstrijd in de amateurklasse per team gebruikt worden 
gemaakt? 
a) Van maximaal 2 spelers. 
b) Van maximaal 3 spelers. 
c) Van maximaal 6 spelers. 
d) Van maximaal 8 spelers. 
 
4.  Wanneer gaat de bevoegdheid in van de scheidsrechter om disciplinaire straffen te geven en wanneer 
eindigt deze bevoegdheid? 
a) Op het moment dat hij zijn kleedkamer verlaat. 
b) Op het moment dat hij het speelveld betreedt. 
c) Vanaf het moment dat hij het speelveld betreedt en verlaat. 
d) Vanaf het moment dat hij het speelveld betreedt en verlaat na het laatste fluitsignaal. 
 
5. Bij het nemen van een strafschop laat de nemer, zonder zijn aanloop te onderbreken, door middel van een 
schijnbeweging de doelverdediger in de verkeerde hoek duiken en hij plaats vervolgens de bal in de andere 
hoek van het doel. Hoe moet nu het spel hervat worden?  
a) Met een doelschop. 
b) Het doelpunt goedkeuren. 
c) De strafschop over laten nemen en de nemer waarschuwen via een gele kaart. 
d) Het doelpunt goedkeuren en de nemer een waarschuwen via een gele kaart. 
 
6.  De scheidsrechter past de voordeelregel toe. Nadat deze zijn uitwerking heeft gehad en de bal nog steeds in 
het spel is, onderbreekt de scheidsrechter het spel om de overtredende speler alsnog een waarschuwing te 
geven door middel van een gele kaart. Hoe moet nu het spel hervat worden?  
a) Met een indirecte vrije schop. 
b) Met een directe vrije schop. 
c) Met een scheidsrechters bal. 
d) Met een strafschop. 

mailto:a.boks@upcmail.nl

